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วัตถุประสงค์ของมูลนิธิ:
มูลนิธิเกื ้อฝั นเด็กเป็ นองค์กรการกุศลที่ไม่แสวงหากําไร โดยมีปณิธานในการให้ ความช่วยเหลือเด็กและเยาวชน
ผู้ด้อยโอกาสในเขตประเทศอนุภมู ิภาคลุม่ แม่นํ ้าโขง ได้ แก่ พม่า ลาว ไทยและกัมพูชา
มูลนิธิเกื ้อฝั นเด็กส่งเสริ มการพัฒนาด้ านการศึกษาในกลุม่ เด็กด้ อยโอกาสที่ไม่สามารถเข้ าถึงการศึกษาในโรงเรี ยนรัฐบาล
หรื อได้ รับการศึกษาไม่เพียงพอเนื่องจากอาศัยอยูใ่ นพื ้นที่ชายขอบและด้ อยพัฒนา โดยเฉพาะพื ้นที่ตะเข็บชายแดนระหว่างไทย
กับพม่า พื ้นที่ในพม่า กัมพูชาและลาว
โครงการด้ านการศึกษาครอบคลุมถึงสิง่ ที่จําเป็ นทุกอย่างในการจัดการศึกษาให้ เด็กได้ รับประโยชน์สงู สุด เช่น โครงการสร้ าง
โรงเรี ยนและสาธารณูปโภคที่จําเป็ น การสนับสนุนงบประมาณการดําเนินงาน การมอบทุนการศึกษา และการมอบอุปกรณ์การเรี ยน
การสอน การมอบทุน การศึก ษาครอบคลุม ถึ ง ทัง้ การศึก ษาระดับ พื น้ ฐาน ระดับ มัธ ยมศึก ษา ระดับ อาชี ว ศึก ษาและ
ระดับ อุด มศึก ษา
เนื่องจากเด็กในพื ้นที่เหล่านี ้ ส่วนใหญ่มกั มีปัญหาด้ านโภชนาการและมักมีปัญหาเรื่ องสุขภาพอนามัย มูลนิธิเกื ้อฝั น
เด็กจึงให้ ความรู้เรื่ องการรักษาสุขภาพควบคูไ่ ปกับการพัฒนาด้ านการศึกษา
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สํานักงานที่จงั หวัดเชียงใหม่ ประเทศไทย และ จังหวัดเสียมเรี ยม ประเทศกัมพูชา เป็ นฐานดําเนินโครงการต่างๆ
ในปี 2555 มูลนิธิเกื ้อฝั นเด็กมีเจ้ าหน้ าที่ประมาณ 30 คน และอาสาสมัครประมาณ 11 คนในการดําเนินโครงการต่างๆ
มูลนิธิเกื ้อฝั นเด็กจดทะเบียนจัดตั ้งเป็ นมูลนิธิในประเทศไทย ภายใต้ ทะเบียนเลขที่ 0025/2548 ในหลายประเทศ เงินที่บริ จาคให้ กบั
มูลนิธิเกื ้อฝั นเด็กสามารถนําไปลดหย่อนภาษี ได้ ยกเว้ นในประเทศไทยที่ยงั ไม่สามารถนําไปใช้ ลดหย่อนภาษี ได้
รายละเอียดการจดทะเบียนนิติบคุ คลของมูลนิธิเกื ้อฝั นเด็กในประเทศต่างๆ http://childsdream.org/about‐us/legal‐entities/
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ปณิธานและความโปร่ งใส:
มูลนิธิเกื ้อฝั นเด็กมุ่งสูค่ วามเป็ นองค์กรที่มีความโปร่งใสสูงและดําเนินงานโดยเจ้ าหน้ าที่ที่มีความซื่อสัตย์ มูลนิธิ
มีนโยบายและมีเจ้ าหน้ าที่ซงึ่ ยึดมัน่ ในปณิธานเรื่ องความซื่อสัตย์ ความรับผิดชอบ ความโปร่งใส การดําเนินงานอย่าง
มืออาชีพและการให้ โอกาสอย่างเท่าเทียม
มูลนิธิเกื ้อฝั นเด็กดําเนินงานคล้ ายบริ ษัทมหาชนคือมีการตรวจสอบบัญชี มีการรายงานผลประกอบการรายปี
และมีรายงานทางการเงินซึง่ ดูได้ จากในเว็บไซต์ของมูลนิธิ มูลนิธิเกื ้อฝั นเด็กบริ หารต้ นทุนอย่างมีประสิทธิภาพโดย
มีคา่ ใช้ จา่ ยด้ านการบริ หารและการตลาดตํ่ากว่า 7% ของรายได้ (ไม่นบั รวมอาสาสมัคร)
มูลนิธิเกื ้อฝั นเด็กเป็ นตัวอย่างที่ดีให้ แก่มลู นิธิอื่นๆในด้ านการจัดการ ความมีประสิทธิภาพ การสื่อสาร
กับผู้มีสว่ นได้ สว่ นเสีย และความโปร่งใส
ประวัติโดยย่ อของมูลนิธิ:
ตุลาคม‐2 5 4 6 มูลนิธิเกื ้อฝั นเด็กก่อตั ้งในเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2546 ในประเทศสวิตเซอร์ แลนด์ เป็ น
องค์กรการกุศลภายใต้ กฎหมายสวิตเซอร์ แลนด์ โดยสมาคมเกื ้อฝั นเด็กซึง่ ก่อตั ้งโดยอดีตพนักงานธนาคาร
2 คนได้ แก่ นายมาร์ ก โธมัส เจนนี่ และนายแดเนียล มาร์ โค ซีกฟรายด์
สิงหาคม‐2547 ขยายพื ้นที่โครงการจากพื ้นที่สามเหลี่ยมทองคําเป็ นเขตประเทศอนุภมู ิภาคลุม่ นํ ้าโขง
พฤศจิกายน‐2548 มูลนิธิเกื ้อฝั นเด็กได้ จดทะเบียนอย่างเป็ นทางการในประเทศไทย
กันยายน‐2 5 5 2 เปลี่ยนโครงสร้ างการดําเนินโครงการจากกลุม่ ประเทศเป็ นกลุม่ การพัฒนา
พฤษภาคม‐2553 ดําเนินโครงการที่ 100
ตุลาคม‐2553 ก่อตั ้งมูลนิธิเกื ้อฝั นเด็กประเทศกัมพูชา
ธันวาคม‐2554 ดําเนินโครงการที่ 150
ตุลาคม‐2 5 5 6 ครบรอบ 10 ปี ก่อตั ้งมูลนิธิเกื ้อฝั นเด็ก
อ่านข้ อมูลเพิ่มเติมได้ ที่:
http://issuu.com/childsdreamfoundation/docs/cd_10th_anniversary_book

ลักษณะการดําเนินกิจกรรมของมูลนิธิ:
มูลนิธิเกื ้อฝั นเด็กทํางานร่วมกับชุมชนในการพัฒนาด้ านสุขภาพและสร้ างโอกาสทางการศึกษาให้ กบั เด็กๆพร้ อม
ทั ้งเสริ มทักษะด้ านการอาชีพให้ กบั ครอบครัวของเด็ก
มูลนิธิเกื ้อฝั นเด็กมุ่งส่งเสริ มด้ านการศึกษาเพราะการศึกษาถือเป็ นอีกหนึง่ ปั จจัยที่สําคัญที่สดุ ในการพัฒนาสังคม
และเศรษฐกิจอย่างยัง่ ยืน สาเหตุ สํา คัญ ที่ สุด ที่ ทํา ให้ เด็ ก และเยาวชนในเขตประเทศอนุ ภู มิ ภ าคลุ่ม แม่ นํ ้าโขง
ไม่ มี โ อกาสทางการศึ ก ษาคื อ ปั ญหาสุข ภาพ
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มูลนิธิเกื ้อฝั นเด็กมีการประเมินและจัดการทุนสําหรับดําเนินโครงการต่างๆโดยใช้ ระบบการบริ หารโครงการซึง่
ประกอบไปด้ วย:
1. การกําหนดโครงการ
2. การเยี่ยมพื ้นที่
3. การวิเคราะห์ข้อมูลและออกแบบ
4. การจัดสรรผู้บริ จาค
5. การดําเนินโครงการ
6. การติดตามและประเมินผล
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THB

พม่ า
การให้ ความช่ ว ยเหลื อ ด้ า นสุข ภาพและการศึก ษาในพม่ า รวมถึ ง ค่ า ยผู้ลี ภ้ ัย แรงงานพม่ า ที่ อพยพ

86,823,644

66%

6,577,549

5%

30,256,724

23%

ไปยังประเทศไทย จนถึงปั จจุบนั มูลนิธิเกื ้อฝั นเด็กได้ ให้ ความช่วยเหลือดังนี ้
‐ การสร้ างโรงเรี ยน สนับสนุนเงินทุนในการดําเนินงาน จัดหาอุปกรณ์การเรี ยนการสอนซึง่ ทาง

โรงเรี ยนไม่ได้ รับจากรัฐบาล
‐ สนับสนุนทุนการศึกษาระดับอุดมศึกษา การฝึ กอบรมทั ก ษะด้ า นอาชี พ

การศึ ก ษาระดับ

มัธ ยมศึ ก ษา ให้ คําปรึกษาด้ านการจ้ างงาน การฝึ กงาน
‐ โปรแกรมด้ านสุขภาพ ได้ แก่ โครงการป้องกันและรักษาผู้ป่วยไข้ มาลาเรี ย การดูแ ลสุข ภาพขั น้

พื น้ ฐานสํา หรั บ แม่ แ ละเด็ ก การรั ก ษาในโรงพยาบาลสํา หรั บ คนไข้ ร ะยะวิ ก ฤต (กองทุน
การแพทย์ สํา หรั บ เด็ ก )
http://childsdream.org/projects/myanmar/

ประเทศไทย
จนถึงปั จจุบนั มูลนิธิเกื ้อฝั นเด็กมุง่ ส่งเสริ มเรื่ องการเข้ าถึงระบบการศึกษาของเด็กและเยาวชนชาย
ขอบเป็ นพื ้นฐาน
มูลนิธิเกื ้อฝั นเด็กได้ สร้ างและบูรณะหอพัก ศูนย์การศึกษาเด็กก่อนวัยเรี ยน และโรงเรี ยนเพื่อให้ เด็ก
ได้ มีโอกาสเข้ าเรี ยนในโรงเรี ยนในหมู่บ้าน
มูลนิธิเกื ้อฝั นเด็กสนับสนุนทุนการศึกษาสําหรับนักเรี ยนในระดับมัธยมศึกษา
มูลนิธิเกื ้อฝั นเด็กสร้ างสนามเด็กเล่นและระบบนํ ้าดื่มหลายแห่งเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและชุมชน
สปป ลาว
จนถึงปั จจุบนั มูลนิธิเกื ้อฝั นเด็กได้ สร้ างและบูรณะโรงเรี ยน (ศูนย์การศึกษาเด็กก่อนวัยเรี ยน
โรงเรี ยนประถมศึกษาและมัธยมศึกษา) โดยมุ่ง เน้ น ไปที่ โ รงเรี ย นในพื น้ ที่ ห่ า งไกลซึ่ง ถนนยัง
เข้ า ไม่ ถึ ง
มูลนิธิเกื ้อฝั นเด็กทําโครงการอุปกรณ์การเรี ยนร่วมกับโรงเรี ยนที่ได้ รับเลือกให้ ร่วมโครงการโดย
มีการดําเนินงานคล้ ายสหกรณ์
มูลนิธิเกื ้อฝั นเด็กสนับสนุนทุนการศึกษาสําหรับนักเรี ยนระดับมัธยมศึกษาและอุดมศึกษา
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กัมพูชา

7,893,059

6%

มูลนิธิเกื ้อฝั นเด็กมีเป้าหมายในการเพิ่มอัตราการเข้ าเรี ยนในโรงเรี ยนในพื ้นที่หา่ งไกลใน
ขณะเดียวกันลดอัตราการเรี ยนไม่จบของนักเรี ยนด้ วยการสร้ างโรงเรี ยนประถมศึกษาและ
มัธยมศึกษาในพื ้นที่ จนถึงปั จจุบนั มูลนิธิสร้ างโรงเรี ยนหลายแห่งเพื่อเพิ่มโอกาสการเข้ าถึง
การศึกษาขั ้นพื ้นฐานในพื ้นที่ห่างไกล มูลนิธิเกื ้อฝั นเด็กสนับสนุนทุนการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
เพื่อให้ นกั เรี ยนมีโอกาสต่อยอดการศึกษาของตน มูลนิธิเกื ้อฝั นเด็กยังสร้ างสนามเด็กเล่นและ
ระบบนํ ้าดื่มอีกหลายแห่ง
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131,550,975

100%

ดาวน์โหลดไฟล์การนําเสนอผลงานได้ ที่ :
http://childsdream.org/about‐us/

การทํางานของมูลนิธิเกื ้อฝั นเด็กได้ แบ่งลักษณะงานออกเป็ นสามกลุม่ งาน คือ งานด้ านสุขภาพ งานด้ าน
การศึกษาขันพื
้ ้นฐาน และงานการศึกษาในระดับอุดมศึกษาหรื อสูงกว่า
THB

งานด้ านสุขภาพ
คนในพม่ามากกว่า 58,000 คนได้ รับความช่วยเหลือในโครงการป้องกันไข้ มาลาเรี ย โดยได้ ให้ การช่วยเหลือ
ในเชิงการมอบมุ้งกันยุง การรักษาโรค และการให้ ความรู้
เด็กอายุตํ่ากว่า 12 ปี ในพม่ามากกว่า 51,000 คนได้ รับวิตามิน เอ (26,000 คน) และได้ รับยาถ่ายพยาธิ
(25,000 คน)
เด็กอายุตํ่ากว่า 14 ปี ในพม่า 8,972 คนได้ รับวัคซีนป้องกันโรค
คนพม่ามากกว่า 44,000 คนได้ รับการดูแลรักษาด้ านสุขภาพจากอาสาสมัครจํานวน 287 คนของเราในพื ้นที่
เด็ก 953 คนได้ รับการผ่าตัดรักษาและช่วยชีวิต
เด็กนักเรี ยน 3,900 คนในกัมพูชา และลาว ได้ รับความรู้เกี่ยวกับสุขภาพอนามัย

23,679,176

18%

งานด้ านการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน
เด็กนักเรี ยนในพม่ามากกว่า 102,978 คนได้ รั บ อุปกรณ์การเรี ยน (ดินสอ ปากกา สมุด ฯ) และอุปกรณ์กีฬา
อาจารย์มากกว่า 4,673 คนได้ รับอุปกรณ์ การสอน (ปากกา กระดาษ กรรไกร ฯ)
มูลนิธิเกื ้อฝั นเด็กสร้ างศูนย์การศึกษาเด็กก่อนวัยเรี ยน โรงเรี ยนประถมและโรงเรี ยนมัธยมจํานวน 143 แห่งสําหรับเด็ก
34,646 คน มีเด็ก 2,905 คนพักในหอพัก 33 แห่งของเราในประเทศไทยและสปป ลาว
เด็กนักเรี ยน 134 คนได้ รับทุนการศึกษาเพื่อศึกษาต่อในระดับมัธยมศึกษาในประเทศกัมพูชา สปป ลาวและไทย

61,828,958

47%

งานด้ านการศึกษาระดับอุดมศึกษา
ปั จจุบนั มีเด็กนักเรี ยนเรี ยนดีในประเทศไทยและสปป ลาวจํานวน 115 คนได้ รับการศึกษาในระดับอุดมศึกษา
มีนักศึกษาเรี ยนจบระดับปริ ญญาตรี หรื อปริ ญญาโทไปแล้ ว 55 คน
เด็กนักศึกษา 1,266 คนคึกษาอยู่ในวิทยาลัย 12 แห่งในค่ายผู้อพยพ 7 แห่งตามแนวชายแดนไทยพม่า
นักเรี ยน 24 คนกําลังศึกษาภายใต้ โครงการเตรี ยมความพร้ อมหนึง่ ปี เพื่อเทียบวุฒิการศึกษาระดับมัธยมศึกษานานาชาติ
นักศึกษา 175 คนได้ รับการฝึ กอบรมเสริ มทักษะเพื่อเพิ่มโอกาสด้ านอาชีพโดยมีนกั ศึกษา 60 คนได้ รับคัดเลือก
ให้ เข้ ารับการฝึ กอบรมหลักสูตรแบบเข้ ม
นักศึกษา 50 คนกําลังฝึ กงานกับบริ ษัทต่างๆ
นักศึกษา 3 คนได้ รับทุนประกอบอาชีพ
นักศึกษาพม่า 20 คนได้ รับการอบรมหลักสูตรเกษตรยัง่ ยืนในฟาร์ มสาธิต

46,042,841

35%

131,550,975

100%

ความต้ องการเงินทุนในปั จจุบัน:
http://childsdream.org/donate/funding‐needs/
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การระดมทุน:
ผู้บริ จาคเงินสนับสนุนมูลนิธิเกื ้อฝั นเด็กส่วนใหญ่เป็ นเอกชน. นอกจากนี ้มูลนิธิยงั ได้ รับการสนับสนุนจากองค์กร มูลนิธิ และ
บริ ษัทเงินทุนทรัสต์ที่มีชื่อเสียงอีกด้ วย ผู้บริ จาคในนามขององค์กรได้ แก่ บริ ษัทเครดิต สวิส บริ ษัทกลูม บูม ดูม ด็อท คอม
บริ ษัทไมตรี ทรัสต์ มูลนิธิเอเลียเพื่อจริ ยธรรมแห่งโลกาภิวตั น์ บริ ษัทเอ็นที แอ็สเซ็ท
http://www.elea-foundation.org/en/
https://www.credit‐suisse.com/privatebanking/philanthropy/doc/book/files/page/197.swf

เงินบริ จาคได้ รับในปี 2555: รวม 5,323,102 ฟรั ง ก์ สวิ ส (171.7 ล้ านบาท)
ประเภทผู้บริ จาคปี 2555

แหล่งที่มาของเงินบริ จาค 2555

56% เอกชน

39% สวิสเซอแลนด์

24% มูลนิธิ

19% ญี่ปน
ุ่

11% บริ ษัทเงินทุนทรัสต์

13% สิงคโปร์

8% องค์กร

9% สหราชอาณาจักร

1% อื่นๆ

6% ฮ่องกง
6% ประเทศไทย
5% สหรัฐอเมริ กา
3% อื่นๆ

ในสวิสเซอร์ แลนด์ สหรัฐอเมริ กา ออสเตรเลีย ฮ่องกง เยอรมัน ฝรั่งเศส สหราชอาณาจักร อิตาลี ลักเซมเบิร์ก และ เนเธอร์ แลนด์ การ
บริ จาคให้ กบั มูลนิธิเกื ้อฝั นเด็กได้ รับการลดหย่อนภาษี
รายละเอียดการจดทะเบียนนิติบคุ คลของมูลนิธิเกื ้อฝั นเด็ก http://childsdream.org/about‐us/legal‐entities/
ความโปร่งใสและการรายงาน
มูลนิธิเกื ้อฝั นเด็กจัดทํารายงานอย่างละเอียดไว้ ในเว็บไซต์ของมูลนิธิสําหรับผู้บริ จาคและผู้สนใจ มูลนิธิเกื อ้ ฝั นเด็กมีการตรวจสอบงบ
การเงินและรายงานผลการดําเนินงานประจําปี
งบการเงินปี 2555 ของมูลนิธิเกื ้อฝั นเด็กประเทศไทยได้ รับการตรวจสอบโดยสํานักงานสอบบัญชีประวิณจํากัด ตามมาตรฐานรายงาน
ทางการเงินนานาชาติ “ไอเอฟอาร์ เอส”
ในปี 2555 มีอาสาสมัคร 11 คนทํางานให้ กบั มูลนิธิเกื ้อฝั นเด็กโดยไม่รับค่าจ้ าง โดยอาสาสมัครมาพักและทํางานให้ กบั มูลนิธิเป็ นครัง้
คราว โดยเฉลี่ยทั ้งปี คิดเป็ นประมาณ 2.3 คน มูลนิธิเกื ้อฝั นเด็กมีสดั ส่วนต้ นทุนดําเนินการเทียบกับรายได้ อยู่ในระดับตํ่าคือ 6.97 % ในปี 2555
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มูลนิธิ:

มูลนิธิเกือ้ ฝั นเด็ก “ซีดีเอฟ”
งบการเงินรวมปี 2555
อัตราแลกเปลี่ยนเฉลี่ย บาท/ฟรั ง ก์ ส วิ ส ในปี 2555

บาท

32.25

รายรั บ
เงินบริ จาคจากเอกชน

95,726,740

56%

เงินบริ จาคจากมูลนิธิ บริ ษัทเงินทุนทรัสต์ องค์กร
อื่นๆ
เงินบริ จาคและรายรับสุทธิ

75,573,521
369,811

0%

171,670,072

100%

ค่ าใช้ จ่าย
พม่า
ผู้อพยพและผู้ลี ้ภัยในพม่า

43%

56,566,919

23%

30,256,724

สปป ลาว

23%

30,256,724

กัมพูชา

6%

7,893,059

ไทย

5%

6,577,549

รวมค่าใช้ จา่ ยโครงการ

100%

131,550,975

ค่าใช้ จ่ายการบริ หารและระดมทุน
8,520,644

ต้ นทุนด้ านบุคลากร
ต้ นทุนการบริ หาร การกฎหมายและการเดินทาง

1,206,989

ต้ นทุนทางการเงิน

49,504

ค่าเสื่อมราคา

2,092,961

ประมาณการหนี ้สิน

86,978

ต้ นทุนอื่นๆ

6,450
6.97%

ค่าใช้ จ่ายการบริ หารและระดมทุนสุทธิ
ค่าใช้ จ่ายสุทธิ

11,963,525

143,514,500

ทุนจัดสรรให้ กองทุนช่วยเหลือองค์กรสาธารณะประโยชน์

22,534,688

ส่วนเกินทุนสุทธิ (ส่วนตํ่ากว่าทุน)

5,620,885
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